Yttrande

Genomförande av 2014 års ändringar av 2006 års
sjöarbetskonvention
Bakgrund

Svenska ILO-kommittén har genom remiss den 8 juli 2015
(N2014/4057/MRT) anmodats att yttra sig över promemorian 2014
års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) Analys och förslag till
genomförande samt promemorian kompletteringar till analysen av 2014
års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC). Promemoriorna har
utarbetats av Transportstyrelsen på uppdrag av
Näringsdepartementet.
I promemoriorna lämnar Transportstyrelsen en analys av de
föreslagna ändringarna av sjöarbetskonventionen, av om huruvida
Sverige lever upp till de nya konventionskraven samt lämnar även
förslag på nödvändiga lagändringar i sjömanslagen (1973:282) och
redovisar nödvändiga ändringar av Transportstyrelsens föreskrifter.
Syftet med ändringarna är dels att ge ett utökat skydd för strandsatta
sjömän, dels att säkerställa att sjömän har ett ekonomiskt skydd vid
sjukdom, skada eller dödsfall som har samband med anställningen.
Svenska ILO-kommitténs bedömning och slutsats

Svenska ILO-kommittén har idag i ärende 5/2015 även tagit ställning
till frågan om huruvida Sverige bör invända mot ändringarna i
sjöarbetskonventionen och då bedömt att Sverige inte bör göra sådan
invändning samt att Sverige bör göra de förändringar som krävs för att
Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt konventionen
Svenska ILO-kommittén delar Transportsstyrelsens bedömning att
det krävs ändringar i svensk lagstiftning för att fullt ut möta
konventionens krav på skydd för strandsatta sjömän. Kommittén
delar även Transportstyrelsens bedömning att sjömännen tillförsäkras
ett tillräckligt skydd genom den svenska socialförsäkringen och
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kollektivavtalsförsäkringar. De ändringar som Transportstyrelsen
föreslår i myndighetens tillämpningsföreskrifter och i försäkran om
överensstämmelse med konventionen (DMLC) bedöms därmed som
tillräckligt.
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad Hult och
ledamöterna Nordlander, Beckman, Berg, Ernerot, Nygren och
Donovan samt ersättarna Jansson och Larsson. Närvarande har
därutöver varit sekreteraren Broman Lindfors, ersättarna Skäringer,
Rubenson, Jonsson och Gustafsson samt adjungerade Samuelsson
Apelgren, Elfborg och Solvin. Ärendet har handlagts av undertecknad
sekreterare.
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